RoMANr.q,
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr. 63 din27 martie 2020
privind efectuarea concediului de odihnl, a doua transa, aferent anului 2020 de ciitre domnul VASILE
OCTAVIAN - TUDOREL pcrsonal contractuirl din cadrul S.P. Strirzi-Trotuare al consiliului local

Primarul oragului Topoloveni,, judeful Argeq;
Avind in vedere:(i) cererea nr.2849 din 23.03"202A formulati de domnul VASILE
OCTAVIAN - TUDOREL, personal contractual din cadrul S.P. "Str6zi-Trotuare" al consiliului local,
prin care soliciti aprobare pentru efectuarea concediului de odihn[, a doua transa, aferent anului
2020, in perioada 30.03 .2020 - 03 04 2020 inclusiv; (ii) Programarea individuala a concediilor de
odihn6 a personalului, pe anul2020 aprobata prin Dispozitia primarului nr"474 din 18. 12.2019;
Ydzitnd prevederile art.538 alin(2) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019
coroborate cu cele ale art.39 alin.(l) lit.c), art.144 alin (1), art.l49-150 din Codul Muncii aprobat
prin Legea nr.53 12003 republicata;

in temeiul disp. art.lg6 alin.(1) lit.a)

coroborat

cu

art.243 alin.(1) lit.a)

din

Codul

Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019

DISPUN:

Art.l.

doua transa, aferent anului 2020 de
cf,tre domnul VASILE OCTAVIAN - TUDOREL. personal contractual din cadrul S.P. "strdziSe aprobd efectuarea concediului de odihna, a

Trotuare" al consiliului local, in perioada de timp 30.03.2020 - 03.0:1.2020 inclusiv.
Art.2. Pe perioada de timp mentionatd la art.1, atribuliile de serviciu ale salariatului vor fi
preluate de cdtre un alt salariat din cadrul aceluiasi serviciu public, asa cum urmeaz6, sa stabileasca
persoana cu atribulii de coordonator al serviciului.
Art.3. Serviciul ,,Resurse lJmane, Relatii Publice, Arhiva, Administrativ" din aparatul de
specialitate al primarului. va aduce la indeplinire prezenta dispozilie.

Art.4. Copie de pe prezenta dispozilie se va comunica, prin grija secretarului general,
Instituliei Prefectului - Judelul Arge$, pentru exercitarea controlului de legalitate, serviciului de
resurse umane, persoanelor interesate.
(1) Compartimentul ..Relatii Publice" r'a aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie
prin publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topolovenr - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTOzuTATII
- care poate fi accesat de la urmatoarea adresa:
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